Οδηγίες
προς τους συγγραφείς

Η Ιατρική Ζώων Συντροφιάς (Ι.Ζ.Σ.) είναι δίγλωσσο (δημοσιεύεται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα) περιοδικό
της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς
(ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.), με επιστημονική κριτική επιτροπή και με σκοπό
τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των κτηνιάτρων ζώων
συντροφιάς.
Το περιοδικό δέχεται εργασίες για κρίση, με την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν δημοσιευτεί μερικώς ή πλήρως, ή δεν έχουν
υποβληθεί ταυτόχρονα για δημοσίευση σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.
Κύρια επιδίωξη του περιοδικού είναι η δημοσίευση μελετών
που αφορούν σε όλους τους τομείς της ιατρικής των ζώων
συντροφιάς. Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:
1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρίσης
επίκαιρων θεμάτων, τα οποία συντάσσονται ύστερα από
πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής (Σ.Ε.).
2. Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα κτηνιατρικά θέματα, για τα οποία παρουσιάζονται οι
πρόσφατες εξελίξεις και η εμπειρία των συγγραφέων, ενώ
παράλληλα μπορεί να αναφέρονται και τα συμπεράσματα
σειράς ερευνητικών μελετών ή ενδιαφέροντα περιστατικά
των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν
έως τρεις συγγραφείς. Η έκταση του κυρίως κειμένου δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 50 αναφορές.
3. Ερευνητικές εργασίες: Πρόκειται για πρωτότυπα άρθρα
βασικής και κλινικής έρευνας, καθώς και μελέτες προοπτικού χαρακτήρα. Η έκταση του κυρίως κειμένου δεν πρέπει
να είναι μεγαλύτερη των 4.000 λέξεων και η βιβλιογραφία
να μην υπερβαίνει τις 50 αναφορές.
4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν πολύ σπάνιες
περιπτώσεις νοσημάτων ή εφαρμογή νέων διαγνωστικών
μεθόδων ή θεραπευτικών μέτρων/τεχνικών που αφορούν
σε ένα έως πέντε περιστατικά. Εάν ο αριθμός των περιστατικών υπερβαίνει τα πέντε η μελέτη υπάγεται στην κατηγορία
της αναδρομικής εργασίας. Η έκταση του κυρίως κειμένου
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 3.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 20 αναφορές.
5. Διαγνωστικά προβλήματα: Παρουσιάζεται σπάνιο ή κοινό, αλλά με ασυνήθιστη κλινική εκδήλωση ή διαγνωστικά
ευρήματα, περιστατικό υπό μορφή «προβλήματος». Η
έκταση του κυρίως κειμένου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 1.500 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει
τις 15 αναφορές.
6. Η ώρα της διαγνωστικής (θυμηθείτε πως …): Πρόκειται
για την παρουσίαση μιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής τεχνικής που αφορά τα ζώα συντροφιάς. Το κείμενο, έκτασης
έως 2000 λέξεις, πρέπει να υποστηρίζεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο θα καθοδηγεί βήμα προς βήμα
τον αναγνώστη για την εκτέλεσή της. Οι φωτογραφίες θα
πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες επεξηγηματικές λεζάντες. Οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν πρέπει να

υπερβαίνουν τις 10, δεν χρειάζεται να είναι ενσωματωμένες
στο κείμενο αλλά να το ακολουθούν ως «προτεινόμενη βιβλιογραφία».
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7. Σχολιασμός ενδιαφέροντων άρθρων: Πρόκειται για παρουσίαση ενός επιλεγμένου άρθρου από ξενόγλωσσα περιοδικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο θα υποβάλλεται
κατόπιν συνεννόησης με τη Σ.Ε. Η έκταση του κυρίως κειμένου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 1.500 λέξεων.
8. Γράμματα προς τον εκδότη: Περιέχει κρίσεις για δημοσιευμένες από το περιοδικό μελέτες. Η έκταση του κυρίως
κειμένου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 500 λέξεων
και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 5 αναφορές.
Οι εργασίες υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση iatrikizs@hcavs.gr μαζί με τη σχετική
επιστολή, η οποία απευθύνεται στον Διευθυντή Σύνταξης,
όπου αναφέρονται: ο τίτλος και η κατηγορία της εργασίας, ότι
η τελευταία δεν έχει μερικώς ή πλήρως δημοσιευτεί και δεν
έχει υποβληθεί ταυτόχρονα για δημοσίευση σε άλλο έντυπο ή
ηλεκτρονικό μέσο, ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και
αποδεχτεί το κείμενο της εργασίας και ότι σε περίπτωση αποδοχής για δημοσίευση τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν
στην Ι.Ζ.Σ. Κατά την υποβολή της, η εργασία λαμβάνει έναν
Αριθμό Αναφοράς που κοινοποιείται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας, ο οποίος τον χρησιμοποιεί σε κάθε επικοινωνία του
με το περιοδικό.
Κάθε εργασία υποβάλλεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
σε αρχείο.doc ή.docx (MS Word). Το κείμενο πρέπει να είναι
διαμορφωμένο σε διπλό διάστημα, με περιθώριο 3 εκατοστά
προς όλες τις πλευρές και σε γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12 στοιχείων. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει
να είναι συνεχής, να ξεκινά από τη σελίδα του τίτλου και να
φαίνεται στο κάτω δεξιό άκρο. Οι γραμμές πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση σε όλη την έκταση του κειμένου στο αριστερό
περιθώριο της σελίδας.
Η εργασία περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: τη σελίδα τίτλου,
την περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, το κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις λεζάντες των
εικόνων.
1) Σελίδα τίτλου: Σε αυτή περιλαμβάνονται κατά σειρά: (α) ο
τίτλος της εργασίας με πεζά γράμματα, (β) τα ονόματα των
συγγραφέων (επίθετο, αρχικό μικρού ονόματος και προαιρετικά του πατρώνυμου), (γ) το επάγγελμα και οι τίτλοι
των συγγραφέων, ο διαχωρισμός των οποίων γίνεται με
αριθμητικούς εκθέτες, (δ) το όνομα, η ταχυδρομική και η
ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο του υπευθύνου αλληλογραφίας, το όνομα του οποίου επισημαίνεται
και με αστερίσκο (*), (ε) ο βραχύς τίτλος της εργασίας, μέχρι
σαράντα χαρακτήρες.
2) Περίληψη: Πρέπει να έχει έκταση μέχρι 250 λέξεις. Κάτω
από την περίληψη αναφέρονται από τρεις έως πέντε λέξεις
κλειδιά. Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να αντιστοιχούν στους
διεθνείς όρους του Index Medicus (http://www.nlm.gov)
και να αποδίδονται στα ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ
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(MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).
3) Κυρίως κείμενο: Οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις κεφαλαιοποιούνται ελεύθερα με βάση τις επιλογές των συγγραφέων. Οι ερευνητικές και αναδρομικές εργασίες πρέπει
να περιλαμβάνουν: (α) Εισαγωγή: Περιλαμβάνει συνοπτική
περιγραφή της υπάρχουσας γνώσης. Στο τέλος της καθορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός της μελέτης. (β) Υλικά και
μέθοδοι: Περιλαμβάνουν τη λεπτομερή περιγραφή του
τρόπου λήψης των υλικών ή/και της επιλογής των ζώων
που συμμετείχαν στη μελέτη, καθώς και τη σαφή περιγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, ώστε η έρευνα να
μπορεί να αναπαραχθεί από άλλους ερευνητές. Σε περίπτωση μελετών που αφορούν στη χρήση πειραματοζώων
πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της άδειας πειραματισμού
από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, ενώ σε περίπτωση
κλινικών περιστατικών πρέπει να αναφέρεται ότι λήφθηκε
η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. (γ) Αποτελέσματα: Πρέπει να
παρουσιάζονται με λογική σειρά και να αποφεύγονται οι
επαναλήψεις στο κείμενο, τους πίνακες και τις εικόνες. (δ)
Συζήτηση: Σε αυτή σχολιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα της εργασίας. Συζητούνται τα αποτελέσματα σε σχέση
με το σκοπό της εργασίας που καθορίστηκε στην εισαγωγή.
Εάν υπάρχουν ευρήματα που δεν αναμένονταν ή είναι αντίθετα με την αρχική υπόθεση, γίνεται προσπάθεια να εξηγηθούν. Η συζήτηση δεν πρέπει να είναι μια απλή επανάληψη
των αποτελεσμάτων. Ευρήματα που δεν περιγράφηκαν στα
αποτελέσματα δεν πρέπει να αναφέρονται και να σχολιάζονται στη συζήτηση. Πρέπει να γίνεται σύγκριση με τα
αποτελέσματα άλλων ερευνών παράλληλα με την αναφορά
των ευρημάτων της παρούσας εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματά της. Οι ενδιαφέρουσες
περιπτώσεις πρέπει, επίσης, να επιμερίζονται σε εισαγωγή,
ενδιαφέρουσα περίπτωση και συζήτηση. Τα διαγνωστικά
προβλήματα δεν διαθέτουν εισαγωγή και συζήτηση. Το
κείμενο ξεκινά με την περιγραφή του περιστατικού και
ακολουθούν τα λογικά ερωτήματα που τίθενται από τον
συγγραφέα και τα οποία συμβάλλουν στην προσέγγιση
και τελικά στην επίλυση του διαγνωστικού προβλήματος.
Τα γράμματα προς τον εκδότη δεν επιμερίζονται σε τμήματα.
4) Ευχαριστίες: Πρέπει να απευθύνονται μόνο σε εκείνους
που είχαν πραγματική συμβολή στην εργασία.
5) Βιβλιογραφικές αναφορές: Για την καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών ακολουθείται το σύστημα Vancouver. Οι βιβλιογραφίες αριθμούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο με αραβικούς αριθμούς υπό μορφή
εκθετών και με την ίδια αριθμητική σειρά παρατίθενται
στην ενότητα των βιβλιογραφικών αναφορών. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά περιλαμβάνει τα επώνυμα όλων των
συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματός τους χωρίς τελείες, ολόκληρο τον τίτλο του άρθρου, την επίσημη σύντμηση
του τίτλου του περιοδικού (ακολουθείται ο κατάλογος του
Index Medicus), το έτος, ο τόμος και η πρώτη και τελευταία
σελίδα της δημοσίευσης. Όταν η αναφορά είναι κεφάλαιο
βιβλίου, παρατίθενται τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος του κεφαλαίου, ο τίτλος του συγγράμματος, οι εκδότες,
ο αριθμός της έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος, η πόλη που έγινε
η έκδοση, το έτος της έκδοσης και οι σελίδες του κεφαλαίου. Τύποι βιβλιογραφικών αναφορών:
1. Tangner CH, Hobson HP. A retrospective study of 20 surgically
managed cases of collapsed trachea. Vet Surg 1982, 11: 146-149.
2. Payne JD, Mehler SJ, Weisse C. Tracheal Collapse. Compend Contin
Educ Pract Vet 2006 (May), 373-382.
3. Hawkins EC. Tracheal wash and bronchoalveolar lavage in
management of respiratory disease. In: Current veterinary therapy XI. Kirk
RW (ed). 2nd edn. WB Saunders: Philadelphia, 1992, pp. 795-800.
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4. Cotes JE. Lung function: Assessment and Αpplication in Μedicine.
5th edn. Blackwell Scientific Publications: Oxford, 1993.
5. Schwarz PEH. Public Health Implications: Translation into diabetes
prevention initiatives – Four - level public health concept. Med Clin North
Am 2011, Article In Press.
6. Wyndaele JJ. Interstitial cystitis / chronic bladder pain syndrome.
In: Congress proceedings of the European College of Veterinary Internal
Medicine – Companion Animals. Amsterdam, The Netherlands, 2006, pp.
159-163.
7. Global Health and Security Initiative. Middle East consortium of
infectious disease surveillance (MEDICS). 2009, http://www.ghsi.org/
projects/mecids, (accessed 12 March 2008).

6) Πίνακες: Οι πίνακες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς με
τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο. Αποτελούν χωριστά
ηλεκτρονικά αρχεία. Στο επάνω μέρος φέρουν τον αριθμό
τους (π.χ. Πίνακας 1) και στη συνέχεια τον τίτλο τους με πεζά
γράμματα. Εφόσον υπάρχουν επεξηγήσεις που βοηθούν
στην κατανόηση του πίνακα εμφανίζονται ως υποσημειώσεις και σημαίνονται με σύμβολα ως εκθέτες.
7) Εικόνες: Οι φωτογραφίες, τα σχήματα και τα διαγράμματα
ανήκουν στις «εικόνες». Οι εικόνες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς με τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο. Οι
λεζάντες των εικόνων αναφέρονται μετά τις βιβλιογραφικές
αναφορές. Οι εικόνες πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή
JPEG ή TIFF και η ανάλυσή τους να είναι έως 300dpi.
Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Οι φαρμακευτικές
ουσίες αναφέρονται με βάση τη δραστική ουσία τους και όχι
με την εμπορική ονομασία τους. Την πρώτη φορά που εμφανίζονται στο κείμενο ακολουθεί σε παρένθεση η εμπορική ονομασία του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και η εταιρεία
παρασκευής. Η δόση, η οδός χορήγησης και η συχνότητα χορήγησης των ουσιών που χορηγήθηκαν πρέπει να τοποθετούνται σε παρένθεση μέσα στο κείμενο. Οι μονάδες μέτρησης
των διάφορων μεγεθών ακολουθούν το διεθνές σύστημα (IU).
Για τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συντομογραφίας, πρέπει
προηγουμένως να έχει χρησιμοποιηθεί ολογράφως την πρώτη
φορά που συναντάται στο κείμενο, κατά την οποία η συντομογραφία τοποθετείται μέσα σε παρένθεση.
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό κρίνονται από τουλάχιστον δύο κριτές, οι οποίοι είναι
ειδικοί για το θέμα επιστήμονες και δεν γνωρίζουν τα ονόματα των συγγραφέων. Οι συγγραφείς ειδοποιούνται σε εύλογο
χρονικό διάστημα για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας
για δημοσίευση. Εφόσον απαιτούνται τροποποιήσεις ή διευκρινήσεις, η εργασία μαζί με τις παρατηρήσεις των κριτών επιστρέφεται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας. Εφόσον οι συγγραφείς τροποποιήσουν την εργασία τους ή/και απαντήσουν στις
παρατηρήσεις των κριτών, την επανυποβάλλουν μαζί με τη
συνοδευτική επιστολή σε διάστημα 4 εβδομάδων. Εφόσον η
εργασία γίνει αποδεκτή για δημοσίευση, αποστέλλεται από τη
Σ.Ε. σε μεταφραστή, για να την αποδώσει στη δεύτερη γλώσσα
του περιοδικού. Την ευθύνη για το τελικό μεταφρασμένο κείμενο την έχουν οι συγγραφείς της εργασίας. Το κείμενο αυτό
αποστέλλεται προς έγκριση στον υπεύθυνο αλληλογραφίας,
ο οποίος πρέπει να το επιστρέψει με τις τυχόν διορθώσεις σε
διάστημα 2 εβδομάδων. Τα δύο τελικά κείμενα, ελληνικό και
αγγλικό, αποστέλλονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας από
το τυπογραφείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον τελικό
έλεγχο. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στο
κείμενο. Ανάτυπα δεν διατίθενται, αλλά τα τελικά κείμενα μετά
τον τυπογραφικό έλεγχο αποστέλλονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

